Ikt.szám: 262 /2014

JEGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
TÁRGYA
33/2014.(II.26.)önkormányzati
aljegyző kinevezéséről szóló tájékozató
határozat
34/2014.(II.26.)önkormányzati
a SUGÁRTEC Ipari Szolgáltató Bt. által
határozat
benyújtott kérelem elutasítása
35/2014.(II.26.)önkormányzati
határozat

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának módosítása

A Képviselő-testülete által megalkotott rendelet száma, tárgya:
RENDELET
SZÁMA
TÁRGYA
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
7/2014.( III.12.)önkormányzati rendelet
Szabályzatáról szóló
17/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet
módosításáról

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 1600 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Vajta, Faluház Nagyterme
7041 Szabadság tér 14.

Jelen voltak:

Térmeg György
Jákobné Szász Erika
Dr. Jaskó Sándor
Csonka Csaba

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
(érkezett: 14 óra 15 perckor)

Távol maradt képviselők: Vinklár László
Tanácskozási joggal résztvevő:
Albert Zsuzsanna

képviselő

jegyző

Térmeg György polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 5
fő képviselő közül 3 fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Jákobné Szász Erika alpolgármestert és Dr. Jaskó Sándor képviselőt
javasolta megválasztani. Javaslatot tett a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Jákobné Szász Erika alpolgármestert és Dr. Jaskó
Sándor képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1.
Tájékoztató aljegyző kinevezéséről
Előadó: Térmeg György polgármester
2.
Irodaház építési ügye
Előadó: Térmeg György polgármester
3.
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
4.
Vajta Község Önkormányzat SZMSZ módosítása
Előadó: Térmeg György polgármester
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1.

Tájékoztató aljegyző kinevezéséről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Cece Nagyközség Polgármestere és Vajta Község Polgármestere
pályázatot írt ki aljegyzői állás betöltésére. A kiírásra 8 pályázat érkezett. A pályázok közül a kiírásnak
5 pályázó felelt meg, azonban szakvizsgával egyik sem rendelkezik. Két pályázót hallgatott meg
Térmeg György polgármesterrel. A meghallgatások után egyetértésben került kiválasztásra dr. Marinka
Nikolett pályázó. Az aljegyző 2014. március 01. napi hatállyal kerül kinevezésre. Bemutatta a jelenlévő
dr. Marinka Nikolettet.
Mivel az aljegyző nem rendelkezik szakvizsgával, így annak egy éven belüli letétele került előírásra.
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdése a napirendhez kapcsolódóan.
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Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Marinka Nikolett aljegyzővé történő
kinevezéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette."
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
33/2014.(II.26.)önkormányzati határozat
aljegyző kinevezéséről szóló tájékozató
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Marinka
Nikolett aljegyzővé történő kinevezéséről szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Csonka Csaba képviselő 16.15 perckor megérkezett a rendkívüli képviselő-testületi ülésre.

2.

Irodaház építési ügye
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Ismertette a SUGÁRTEC Ipari Szolgáltató Bt. által benyújtott kérelmet.
A kérelem a helyi építési szabályzat módosítására irányul, mivel a Vajta 327 hrsz-ú ingatlanon olyan
szolgáltató épület, és szolgálati lakást tervez építeni, amely a helyi építési szabályzat előírásaiba
ütközik.
A kérelem mellékleteként benyújtott tervek szerinti épület elhelyezés nem csak a helyi rendezési
tervvel, hanem az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendeletnek (a továbbiakban: OTÉK) sem felel meg.
Tehát a kérelem olyan kérésre irányul, amely jogszabállyal ellentétes a jogszabályi hierarchia miatt,
így annak elutasítását javasolta.
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdése a napirendhez kapcsolódóan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
határozati javaslatot:
"Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SUGÁRTEC Ipari Szolgáltató Bt. által benyújtott
kérelmet elutasította."
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi döntést hozta:
34/2014.(II.26.) önkormányzati határozat
a SUGÁRTEC Ipari Szolgáltató Bt. által benyújtott kérelem
elutasítása tárgyában
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SUGÁRTEC
Ipari Szolgáltató Bt. által benyújtott kérelmet - a helyi
önkormányzati rendelet módosítása iránt - elutasította.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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3.

Cecei Közös
módosítása

Önkormányzati

Hivatal

Alapító

Okiratának

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester
Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az Alapító Okirat
módosítása jogszabályi változás miatt szükséges.
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdése a napirendhez kapcsolódóan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt
határozati javaslatot.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi döntést hozta:
34/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosításáról
1.) Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati
Hivatal alapító okiratát – az alapító képviselő-testületek együttesen - 5/b) pontját– 2014.
január 1-jei hatályba lépéssel - az Ávr. 180. §-a szerinti alapító okirat kiegészítés alapján
- , az alábbiak szerint módosítja:
5/b). A költségvetési szerv szakmai tevékenységeinek kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
2.) Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati
Hivatal alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja.
3.) Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati
Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 8 napon belül

4.

Vajta Község Önkormányzat SZMSZ módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az SZMSZ módosítása
jogszabályi változás miatt szükséges.
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdése a napirendhez kapcsolódóan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt
rendelet tervezetet.
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014.(III.12)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
SZÓLÓ 17/2013.(XII.30.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Térmeg György polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott
el, így 16 óra 30 perckor a Képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülését berekesztette.
KMF

Térmeg György
polgármester

Albert Zsuzsanna
jegyző

Jákobné Szász Erika

Dr. Jaskó Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.
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